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  برنامج السنافر - الھجرة إلى اإلنفنتور 
  

يدعى طلبة السنة األولى في جامعة بيرزيت بالسنافر. ويتميز منھم طلبة الھندسة بأنھم كانوا فـي مدارسـھم 
متفوقين أكاديمياً ودراسياً في الرياضيات والفيزياء بالتحديد. ولھذا اسـتطاعوا المنافسـة والحصـول علـى القبـول 

الرســم  احيــث مســاقات ســنتھا األولــى ھــي علــى العمــوم العلــوم الطبيعيــة مضــافاً لھــ فــي كليــة الھندســة،
السنفور في سنته الجامعية األولى السعادة والفـرح لمعرفتـه  –طالب الھندسة الجديد ينتاب الھندسي. لذلك، 

المتقدمـة. وتمكنه من الفيزياء والرياضيات المدرسية والتي أسست له وساعدته في فھم المساقات الجامعيـة 
جھل المطبـق فـي الرسـم الھندسـي. إذ يـدخل للالحزن والتوتر واالرتباك حياته الجامعية  ينتابمن جھة أخرى، 

الطلبة الجدد إلى السنة األولى ھندسة وھم ال يعرفون الرسـم الھندسـي وقلـة مـنھم مـن يـتمكن مـن رسـم 
صـحيح. أمـا بقيـتھم وھـم األغلبيـة وإنتاج رسـومات ھندسـية بسـيطة تحـوي خطوطـاً ودوائـر متماسـة بشـكٍل 

يتعبون أساتذتھم من كثرة األخطاء التـي يرتكبونھـا وعـدم الدقـة التـي يجـدون أنفسـھم كما فيرھقون أنفسھم 
  فيھا. 

  
لرسم األشكال واإلنشاءات طرقاً سھلة المختلفة التصميم بالحاسوب الرسم وبرامج وفر ت ة أخرى،من جھ

فھو  ،ريادة العمل على برامج التصميم بالحاسوبوتوكاد دوراً مفصلياً في وفي ھذا السياق يلعب أالھندسية. 
أوتوكاد في ثنائي األبعاد الالرسم ف. األوسع انتشاراً واألكثر اتقاناً من قبل العديد من المھندسين والمصممين

دول العنوان تعرف فيھا الخطوط واألبعاد مع جسلفاً  ةمحددط انموفقاً ألو standardيكون ضمن ملف قياسي 
يستطيع المستخدم المتقن لبرنامج وباإلجمال . هوأسلوب العمل فياليدوي الرسم والمتوافقة جميعھا مع 

ثم يرسم عناصر الشكل واحداً واحداً  بكل سالسة أوتوكاد أن ينقل طريقته في الرسم اليدوي إلى الشاشة
 ألشكالانبھا خاصة عندما يتطلب األمر رسم مملة في بعض جواو أصبحت تقليديةھذه الطريقة  وبشكٍل متتاٍل.

وھذا يعني  .لتنفيذھا في أوتوكاد طريقة الرسم اليدوي أوالً واستيعاب مما يستدعي فھم بكفاءة وبأسرع الطرق 
  الرسم اليدوي وطريقة التحليل التقليدية للرسم.  –اننا عدنا إلى حيث بدأنا 

 
لرسم األشكال  جداً  طريقة سھلة ومرنة Inventorإنفينتور اد برنامج الرسم والتصميم ثالثي األبعيوفر كما 

العام وبيان العالقات الھندسية بين . إذ تقوم ھذه الطريقة على تحليل الشكل المستوية واإلنشاءات الھندسية
يمة، خطوط مستقمن  اً مكون اً ھندسي ثم ربط ذلك بالقيود واألبعاد الھندسية. وإذا تخيلنا أننا نرسم شكالً ناصره ع

أن أحد خطوط الشكل ولذلك نقول  .هوتموضع هبعادبأعرف يھذه العناصر كل عنصر من فإن  ،.....الخ دوائروأقواس 
 فقييميل على أحد الخطين الرأسي أو األبينما الثالث آخر أفقي لمطلوب رسمه ھو خط رأسي والھندسي ا

يمس  اً مس دائرة أو دائرتين وقوسياً في الشكل خطوفي ھذا الصدد يمكن إضافة أن بزاوية معروفة. 
  دائرة ....إلى أخره من ھذه القيود والترابطات الھندسية الالزمة لرسم الشكل كامالً. 

  
، تينرسم دائريتطلب  مركزيھمابين بعاد األفقية والرأسية األھما ويرسم دائرتين معروف قطرفإن وكمثال مباشر 

ا ما وخصائصھموبفركة اصبع كما يقولون نحدد أبعادھ مرحلة الحقةثم وفي  منفصلتين فقطأي دائرتين 
 2D Sketch Panelالموجودة في شريط أدوات الرسم ثنائي األبعاد الھندسية وفقاً للقيود واألبعاد الھندسية 

  .1 شكل، إنفينتور التي ترفق للكائنات المرسومة في 

               
  

  بعد تقييده وإضافة األبعاد إليهالشكل ذاته على اليمين الشكل األولي وعلى اليسار : 1 شكل
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   ؟اإلنفنتور في  كيف يرسم المثلث الذي أطوال أضالعه معروفة
  أرسم ثالثة خطوط لتشكل مثلثاً مغلقاً. حدد أبعاد كل ضلع.

 
قيد األفقي نقر نريد أن يكون أحد األضالع في المثلث الوارد أعاله أفقياً فماذ نعمل؟ الجواب ھو وإذا كنا 

Horizontal  نقر الخط المطلوب في المثلث. ثم  
  

يتطلب رسم ثالثة خطوط تشكل مثلثاً مغلقاً  اإلنفنتور في رسم مثلث أطوال أضالعه معروفة إذن، 
المثلث المعني يتطلب رسم خط بالطول أوتوكاد فإن رسم أما في . فقط كل ضلعلبعاد األثم إضافة 

للمثلث.  ةفي نقطة الرأس الثالثليتقاطعا اف ھذا الخط من أطر أو دائرتين المحدد ثم رسم قوسين
الـواردين  بـين األسـلوبين. وبالمقارنـة مـن الرسـم اليـدويبالتحديـد  آتٍ في أوتوكاد التسلسل ھذا 
متناھية على الرسم ثنائي األبعـاد أكثـر مـن أسـلوب أوتوكـاد مرونة يضفي  اإلنفنتور نجد أن  أعاله
  اً.تقليديأصبح  يالذ

  
يوفر لك أحد الحلول حاالً.  اإلنفنتور لزاوية فإن تلك االمثلث المعروفة إحدى زواياه وطول ضلعه المقابل لأما رسم 

ھو الحال في  أما في أوتوكاد، وكماالضلع المقابل لتلك الزاوية. لزاوية وابعدي تعريف ثم فقط عليك رسم مثلث 
ذا النمط من المسائل شائع مباشر وسلس. ھ الرسم اليدوي فلن يتم رسم المثلث ذو الزاوية والضلع بشكل

متناھية. إذا افترضنا بعداً جديداً في المثلث السابق فينتج حتى أو كثيرة جداً في الھندسة كمسائل ذات حلول 
  . اً◌ً عندنا مثلثاً أوحداً ووحيد

   
  

يف رسم مثلث معروف أحد أضالعه والزاوية المقابلة له. وفي األسفل أض على اليمين: 2 شكل
زائدان ولھذا يظھران داخل  (14)والزاوية  (25). أبعاد القوس البعد الثالث لتحديد الحل الوحيد

    .اإلنفنتور في  ينقوس
  

ولبيان المرونة الھائلة التي يتمتع بھا إنفينتور  في الرسم الھندسي المستوي وبيان الفرق الھائل عن األسلوب 
  . 3شكل ي، المستخدم في أوتوكاد سنرسم الشكل التال
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  دوائر وأقواس متماسة. ،خطوطمكونة من  PLATE: صفيحة 3شكل 
  

  : أوالً 
  .4شكل كما يلي، ثالثة دوائر ابدأ برسم إفتح ملفاً جديداً و
   ھاثم دائرة أخرى على يمينھا ودائرة ثالثة أعال )17(بدالً عن الدائرة التي قطرھا  أرسم دائرة أولى

  
  

  دوائر كيفما تكونأرسم ، صفيحةالرسم األولي لل، 4شكل 
  

  .وانقر به مركز الدائرة األولى Fix"تثبيت"اختر من القيود القيد 
اختر القيد  ثم  ،وانقر به مركز الدائرة األولى ثم مركز الدائرة الثانية Horizontal "األفقي"اختر من القيود 

رة الثالثة. ھنا تشكل مراكز الدوائر الثالث مثلثاً وانقر به مركز الدائرة األولى ثم مركز الدائ Vertical "رأسي"ال
  قائماً. 

نقيس المسافات األفقية والرأسية بين مراكز الدوائر الثالث األولى ونجعلھا متوافقة مع األبعاد المطلوبة. كما 
  . 5شكل ، نقيس أقطارھا ونجعلھا متوافقة مع المتطلبات
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  الث ثللدوائر ال : األبعاد والقيود أضيفت5شكل 

  : ثانياً 
  . 6شكل أرسم قوساً دائرياً مركزه أسفل الدائرتين األولى والثانية، 

به القوس ثم الدائرة األولى ثم القوس فالدائرة الثانية. من وانقر  Tangent "ماسقيد "التد والقياختر من 
أصبح مماساً للدائرة ھنا نجد أن ھذا القوس  .لتماسا القريبة من نقاطالطبيعي أن يكون النقر في األماكن 

  األولى من األسفل وللدائرة الثانية من األعلى.
  . Trimباألمر قص القوس ومن الجھتين نقص الزيادات في 

  لقطره.  50بـ الجديد القوس ھذا  نحدد بعد

      
  

  وعلى اليسار عرفت قيوده وأبعادهبشكٍل مقارب للمتطلبات على اليمين رسم قوس : 6شكل 
  

  : ثالثاً 
  أرسم دائرة رابعة على يمين الدائرة الثانية وأسفلھا تقريباً.

  أرسم خطين أحدھما رأسي من مركز الدائرة الرابعة واآلخر مائل بين الدائرتين الثانية والرابعة.  
 المائلالرابعة، فيصبح الخط فنقر به الخط المائل ثم الدائرتين الثانية وا Tangent "ماسقيد "التد والقياختر من 

   .المذكورتين مماساً للدائرتين
  . Trimالخط المائل باألمر قص ھذا نقص الزيادات في 

  فننقر به الخط الرأسي (حتى يبقى رأسياً). Vertical "رأسي"نستخدم القيد 
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  درجة. 30نقيس الزاوية بين الخطين المائل والرأسي ونجعلھا 
س المسافة بين مركزي الدائرتين األولى والرابعة ونجعله ميليمتراً ثم نقي 23نقيس قطر الدائرة الرابعة ونجعله 

  7شكل ميليمتراً،  73

      

وعلى اليسار عرفت قيودھما بشكٍل مقارب للمتطلبات على اليمين رسم خط ودائرة : 7شكل 
  واألبعاد الالزمة

  
  8شكل  رابعاً:

ثم ومن  "التماس"رابعة باستخدام قيد نرسم فوساً في الجھة اليمنى للشكل ثم نجعله يمس الدائرة الثالثة وال
  مليمتراً. 87مقداره  نعطيه بعداً 

نرسم مماسين للدائرتين األولى والثالثة من اليمين واليسار ونتأكد من تماسھما للدائرتين المذكورتين بواسطة 
   القيود

  . Trimباألمر قص القوس ومن الجھتين نقص الزيادات في 
  لقطره.  87القوس بـ  نحدد بعد

  

  
  

   R87والقوس  ينالمماسالخطين رسم  ،رسملل: المرحلة األخيرة 8شكل 
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  لشكل الھندسيعرف ايالذي ھا أقل عدد منتعريف األبعاد و
  

ھي ھندسياً ه ه. أقل عدد ممكن من األبعاد الالزمة لتعريفأبعادثم تحدد  المستوي يرسم الشكل الھندسي
ولحل الطلبة الجامعيين. ألغلب وحتى جدد للطلبة الدسي الرسم الھنقضية مثيرة للجدل في في حقيقتھا 

وفر مكتملة. وثانياً، يأبعاد الشكل الھندسي ھل بيان يقوم على حالً بسيطاً  اإلنفنتور قدم يھذه المشكلة 
يحوي فتحة  مستطيالً إذا رسمنا  وكمثال، المعني. الشكلإمكانية المفاضلة بين األبعاد المضافة إلى  اإلنفنتور 

 بالنسبة إلحدى زوايا المستطيل ھاالطول والعرض للمستطيل وقطر الدائرة ثم إحداثيات مركز يبعد، فإن ريةدائ
حاولت إذا أكملت رسم ھذه األبعاد ثم . بشكٍل كاملذكور المالشكل الھندسي أبعاد تعرف خمسة ھي أبعاد 

يخيرك بين أن تضيف ھذا البعد الزائد أو  اإلنفنتور فإن ضمني بشكٍل للشكل يكون معروفاً جديداً أن ترسم بعداً 
  تلغيه وذلك وفقاً لصندوق الحوار التالي. 

  

  
  

  رفض أو الموافقة على إضافة البعديمكنك ال .للبعد الخطيتنبيه : صندوق حوار 9شكل 
  

محاطاً فإن البعد المضاف للشكل يظھر  Accept زر الموافقةفلن يضاف البعد. أما إذا نقرت  Cancel زرإذا نقرت 
لتعريف الشكل  تماماً كما ھو معتمد في الرسم اليدوي المطلوبالعدد عن ائد زبعد بما يعني أنه  ينبقوس

   . ذ يظھر الصندوق الرقمي معتماً إالبعد الرقمية، ھذا لن تستطيع ان تغير في قيمة والحقاً، . الھندسي
  

زر األبعاد التلقائية  كنقرفإن  ،10شكل  المذكور أعاله، ألبعاد الخمسة األساسية للمستطيلل كسموبعد ر
Auto Dimension  الكتمال يلزمان من األبعاد/القيود أو قيدين بعدين بأن نقصاً بمقدار يجيبك  اإلنفنتور يجعل

 ثم في صندوق الحوار الناتج Dimensionإذا ألغيت نقر زر األبعاد  .بشكل كامل باألبعاد والقيود الشكلتعريف 
يطلبه الشكل ھو قيدين  بما يعني أن ما ،فلن تتعدل األبعاد الموجودة ال زيادة وال نقصان Applyقة نقرت زر المواف

موقعٍ إلى  إحدى نقاط المستطيل وثبتمن جديد ثم استخدم القيود  Escاضغط زر . االن، وليس بعدين إضافيين
من أصبح مكتمالً تجد أن الشكل قائية التلنقر زر األبعاد أثم مرة أخرى  Fixبالقيد "تثبيت"  الشاشةمعين على 

مستطيل لتعريف أبعاد الشكل المكون من أي أنه يكفي . ودون زيادة في عدد األبعاد ناحية األبعاد والقيود
إذا افترضنا أن الشكل الھندسي المرسوم وداخله الدائرة خمسة أبعاد فقط مضافاً لھم قيد تثبيت واحد. وأخيراً، 

 Auto Dimensionاألبعاد الالزمة لتعريف الشكل ھندسياً فإن استخدام زر األبعاد التلقائية ينقصه بعد أو أكثر من 
النقر على زر بعيد  وذلكالناقصة  بل ويعطيك إمكانية تحديد األبعاد، ھذا النقصيحذرك من  اإلنفنتور يجعل 
Apply .  
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  نتور اإلنففي دائرية داخله فتحة واألبعاد الكاملة للمستطيل : 10 شكل
  

  اسقاط المجسمات وأسطحھا على مستويات أخرى 
أن يبني مستويات موازية ألسطح المجسم أو مائلة عليھا ومن ثم يسقط حواف  اإلنفنتور يستطيع مستخدم 
من  Project  Geometryسقاط ھندسي" أو إمستخدماً األمر "بشكٍل عمودي  المستويات هالمجسم على ھذ

على  ةالعمودياستنتاج مساقط المجسم . ھذا النمط من اإلسقاط يساعد في بعدشريط أدوات الرسم ثنائي ال
 السطح المختار.حافة حافة. تنقر الحافة فيظھر مسقطھا على بشكٍل فردي ومتواتر أي المعين مستوى ال

 المساقط العموديةإيجاد فھم و علىيساعد إلى أبعد الحدود وأستطيع أن أجزم أن ھذا األسلوب في اإلسقاط 
المتبع في الرسم الھندسي وبما يوافق تماماً األسلوب المساعدة للمجسمات ثالثية األبعاد المساقط و

المتعامد الذي نحصل عليه  اإلسقاطن على مستوى نستحدثه يختلف ع من اإلسقاطلكن ھذا النمط  التقليدي.
  والذي سنناقشه في المستقبل القريب.  اإلنفنتور ضمن  المساقطفي بيئة 

  

  

  والمساعدة الرئيسيةمستويات ال: اإلسقاط المتعامد للمجسمات وحوافھا على 11 شكل
  

  خاتمة:
رسم رائد في البرنامج والمصممين العرب كمھندسين لل اإلنفنتور برنامج أرجو أن أكون قد ساھمت في تقديم 

في ويزيد معرفتھم  ھمحفزي، بما واإلنتاجصناعة البالبرنامج األول في صنف يثالثي األبعاد والذي  نمذجةالو
   . التصميم بالحاسوبي الرسم وحقل
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  برنامج السنافر - الھجرة إلى اإلنفنتور 
  

  المقدمة على الصفحة الرئيسية
  

التصميم بالحاسوب، فھو األوسع الرسم ويلعب أوتوكاد دوراً مفصلياً في ريادة العمل على برامج 
ويستطيع المستخدم المتقن لمھندسين والمصممين. انتشاراً واألكثر اتقاناً من قبل العديد من ا

لبرنامج أوتوكاد أن ينقل طريقته في الرسم المستوي اليدوي إلى الشاشة ثم يرسم عناصر 
الشكل واحداً واحداً وبشكٍل دقيق ومتتاٍل. أما اإلنفنتور  فھو برنامج يقوم على تحليل الشكل العام 

ثم ربط ھذه العناصر المرسومة كيفما كانت بالقيود  وبيان العالقات الھندسية بين عناصره ومن
  واألبعاد في أسلوب آخر جديد للرسم الھندسي ال تستند على الرسم اليدوي إال لماماً. 

  
  ھنا بداية المقالة تظھر بعد نقر عنوان المقالة في صفحة الواجھة.


